Plimbările
Lumea este plină de cuvinte și imagini și lucruri de
făcut captivante, pipăiți-le și explorați-le împreună,
de la pachetele de cereale și semnele de pe stradă
la împroșcarea în băltoace și la frunzele care cad.
Încurajați-vă copilul să exploreze lumea din jur.
• Faceți o plimbare și vorbiți despre literele,
cuvintele și numerele de pe semnele de pe
stradă și din vitrinele magazinelor.
• Atunci când faceți cumpărături alimentare,
comparați dimensiunile, culorile și mirosurile de
la fructe și legume.
Știați că ieșitul la plimbare
ajută copilul dumneavoastră în
procesul de învățare? Mergeți în
ritmul copilului dumneavoastră,
vorbiți-i și treziți-i interesul față
de lucrurile pe care le observă și
despre care întreabă.

Cum să faceți și să utilizați un inel de chei cu
fotografii
De ce aveți nevoie
• Creion și hârtie pentru lista de cumpărături
• Fotografii de fructe și legume
• Foarfece de copii
• Perforator
• Sfoară sau panglică pe care să treceți fotografiile
Ce puteți face
Găsiți o rețetă și faceți împreună o listă
de cumpărături prin decuparea imaginilor
ingredientelor din pliante și reviste.
Creați un inel de chei făcând o gaură într-un colț al
fiecărei fotografii și legându-le împreună cu o sfoară.
Lăsați copilul să utilizeze inelul de chei atunci
când mergeți la cumpărături. Îl va ajuta să găsească
alimentele respective prin utilizarea fotografiilor.
Discutați despre ceea ce vedeți și numărați
împreună bucățile de care aveți nevoie.

Sfat de două stele
Inelele de chei cu fotografii sunt un
mod excelent de a vă juca cu copilul
dumneavoastră. Încercați să creați
un inel de chei cu fotografii pentru a
observa când sunteți ieșiți.
Idee privind mici discuții
Atunci când vă plimbați cu
copilul dumneavoastră, ascultați
sunetele care se pot auzi, inclusiv
zgomote de trafic, sirene, muzică,
lătratul câinilor, păsările ciripind
și avioanele care zboară deasupra.
Discutați despre ceea ce auziți.
Încercați să imitați sunetul - putem
face același zgomot?

